
בגרות סוג הבחינה:  מדינת ישראל 
קיץ תשע"ז, 2017 מועד הבחינה:  משרד החינוך 

1282 מספר השאלון:   

תנ"ך
על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

הוראות לנבחן

משך הבחינה:   שעה וחצי. א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   בשאלון זה שני פרקים. ב. 

נקודות  80  —   )40x2(  — ספר בראשית    — פרק ראשון  

נקודות  20  —   )20x1(  — נושאי ההרחבה    — פרק שני  
נקודות  100  —               סה"כ 

חומר עזר מותר בשימוש:   תנ"ך שלם בלי פירושים, בלי תוספות ובלי תרגום. ג. 

מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות.     

      

אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד.  )1( הוראות מיוחדות:  ד. 

התרכז בנושא. שים לב לכתב, לכתיב ולפיסוק.  )2(   

הערה: בקטעים מן התנ"ך השם המפורש בא בצורת ה'.

כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(.
 רשוֹם "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

/המשך מעבר לדף/
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השאלות
פרק ראשון — בראשית  )80 נקודות(

ענה על שתי השאלות 2-1. 

בכל שאלה, ענה על סעיף א — חובה )25 נקודות( ועל אחד מן הסעיפים ב-ג )15 נקודות(. 

)לכל שאלה — 40 נקודות(

קרא בראשית, י"א, 9-1.  .1

ענה על סעיף א )חובה(.  

בקטע שלפניך יש סיפור איטיולוגי — סיפור המסביר תופעות בעולם.   )1( א.   

כתוב שתי שאלות שיש עליהן תשובה בסיפור, ואת התשובה של הסיפור על כל אחת   

מהן. בסס את דבריך על הכתוב.       )15 נקודות(

לסיפור זה מסר חד־משמעי, והוא מנוסח בספר תהלים כך: "השמים שמים לה'   )2(

והארץ נתן לבני אדם" )תהלים, קט"ו, 16(.

הסבר כיצד מסר זה בא לידי ביטוי בסיפור שלפניך.       )10 נקודות(  

/המשך בעמוד 3/
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ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.  

קרא פסוק 6 וקטע מאגדת חז"ל שלפניך. ב.  

לפי אגדת חז"ל, מגדל בבל התנשא לגובה רב כל כך, עד שרק כעבור חצי שנה הגיעו האנשים  	

שהעלו את חומרי הבנייה אל הבונים. בהמשך האגדה מסופר:

ואם	נפל	אדם	ומת,	לא	שמין	את	לבם	עליו,	ואם	נפלה	לבנה	אחת,	היו	יושבין	ובוכין	ואומרין:	 	

אוי	לנו,	אימתי	תעלה	אחרת	תחתיה?

)פרקי דרבי אליעזר, פרק כ"ד(  	

על פי האגדה, מה היה החטא שחטאו בוני המגדל שבגללו העניש אותם ה'?           )1( 

)6 נקודות(

על פי פסוק 6, מהו הקושי התאולוגי בתגובתו של ה' למעשי בני האדם? על פי האגדה,   )2(

איך חז"ל מתמודדים עם קושי תאולוגי זה?         )9 נקודות( 

קרא את שירו של גיורא פישר שלפניך — "קול המוזיקה". ג.   

בדרך	לקריית	מלאכי	אני	שומע  

את	הסינִי	צ'ו	ליאנג	לין 	

בקונצ'רטו	לכינור	של	פרוקוִפייֶב. 	

על	הפילהרמונית	של	לוס	אנג'לס 	

מנצח	הפיני	אֶסָה	ּפֶקָה	סָלֹונֵן. 	
	

ה'	בלל	שפת	כל	הארץ 	

ניפץ	מגדלים. 	

רק	המוזיקה	ניצחה	אותו:  

עֲלֵי	כינור	ועלי	נבל	היא	דוברת 	

שפה	אחת	ודברים	אחדים 	

וראשה	בשמים. 	

)פישר, ג' ]2014[. צירי חיים, תל אביב: קשב, עמ' 9.(        

בקטע מבראשית, י"א שלפניך בני האדם מתכננים תכנית, והאל פועל נגד התכנית.

לפי בראשית, י"א, מי הצליח לממש את תכניתו? נמק את דבריך ובסס אותם  )1( 

על הכתוב.         )6 נקודות(

לפי השיר שלפניך, מי הצליח לממש את תכניתו? נמק את דבריך ובסס אותם   )2( 

על הכתוב.         )9 נקודות(
/המשך בעמוד 4/
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קרא בראשית, כ"ט, 6-1, 35-18.  .2

בראשית, כ"ט, 6-1   

בראשית, כ"ט, 35-18  

/המשך בעמוד 5/
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ענה על סעיף א )חובה(.

קרא פסוקים 6-1 שלפניך. א. 

יש הטוענים שיעקב בבואו לחרן הפיג את חששם של בני המקום מפניו מכיוון שנהג עמם   

בנימוס ובכבוד.

)12 נקודות( הבא והסבר שתי דוגמאות להתנהגות זו של יעקב בבואו לחרן.   )1(  

האם ההתנהגות של יעקב אכן הפיגה את החשש של בני חרן מפניו? הסבר, ובסס את   )2(

דבריך על הכתוב.        )13 נקודות(

ענה על אחד מן הסעיפים ב-ג.

לבן רימה את יעקב. מהו הנימוק של לבן למעשה המרמה שלו?      )8 נקודות(   )1( ב.  

)2(   לפי חוקי התורה חל איסור הונאה )ויקרא, י"ט, 33; כ"ה, 14, 17(, ואילו בכמה 

מסיפורי התורה נוהגים בסלחנות עם המרמה. קרא את דברי ד' פרידמן:

אפשר	שבאותם	ימים	התייחסו	לעורמה	כאל	כישרון	או	תכונה	הראויים	להערכה,	  

והשימוש	בהם	נתפס	כתכסיס	לגיטימי	להשגת	מטרה	ראויה.

)פרידמן, ד' ]2000[. הרצחת וגם ירשת — משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא. אור יהודה: דביר, עמ' 89.(

לדעתך, האם שימוש בעורמה הוא לגיטימי להשגת מטרה ראויה?  

הסבר את דבריך.       )7 נקודות(  

)שים לב: סעיף ג של השאלה בעמוד 6.(  

/המשך בעמוד 6/
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קרא פסוקים 35-30 ואת הקטע מדברי מ' גפני שלפניך.  ג. 

באמצעות	לידת	הבנים	ומתן	השמות	עוברת	לאה	תהליך	של	גילוי	עצמי	]...[	היא	מבינה	  

שערכה	הפנימי	אינו	תלוי	באחרים.

)גפני, מ' ]2002[. התרת הספק הפנימי: לאה ולידתו של יהודה. בתוך ציון, ת' ]עורכת[, 

סיפורי ראשית. תל אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד, עמ' 410.(

מ' גפני מתאר תהליך רגשי שלאה חווה. הסבר תהליך זה באמצעות מדרשי השם של   )1(

ראובן ויהודה.          )7 נקודות(

מדברי לאה מבינים שהיא חשה כי יעקב אדיש ואטום למצוקתה, ואילו אלוהים מגלה   )2(

כלפיה הבנה וחמלה.

בסס טענה זו על מדרשי השם של שמעון ולוי.  

)8 נקודות(  

/המשך בעמוד 7/
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שים לב: 
המשך הבחינה בעמוד 8

/המשך בעמוד 8/
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פרק שני — נושאי ההרחבה  )20 נקודות(  

ענה על אחת מן השאלות 4-3.

חוק

קרא דברים, ט"ז, 20-18.  .3

על פי הקטע שלפניך, הסבר את הקשר בין עיוורון לשוחד בנוגע למשפט צדק. א. 

)8 נקודות(  

קרא פסוק 19 בקטע שלפניך וגם את הקטע משולחן ערוך שלפניך, הדן בלקיחת שוחד  ב. 

ובמתן שוחד:

כשם	שהלוקחו	עובר	ב"לא	תעשה",	כך	הנותנו	עובר	ב"לפני	עיוור	לא	תיתן	מכשול".  

)שולחן ערוך, חושן משפט, פרק ט, סעיף א(

)6 נקודות( הסבר מה מוסיף הקטע הזה משולחן ערוך על החוק שבפסוק 19.   )1(

לדעתך, מה חמור יותר בהקשר של משפט צדק, לקיחת שוחד או מתן שוחד? נמק.  )2(

)6 נקודות(  

/המשך בעמוד 9/
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בהצלחה!
זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך

- 9 -

חכמה

קהלת, ג', 21-19.  .4

"מֹותר האדם מן הבהמה ָאין" )פסוק 19(.

יש הרואים במשפט זה משפט שאלה, ויש הרואים בו קביעה.

לדעתך, האם פסוק 19 הוא שאלה או קביעה? הסבר את דבריך, ובסס אותם על הכתוב.   א. 

)10 נקודות(

הסבר מדוע יש המוצאים בקטע שלפניך ביסוס לאידאולוגיה של צמחונות.  ב. 

)10 נקודות(


